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Smaltoxyl Hydro 

Teak Oil 

Защитно масло на водна 

основа за тик и 

екзотична дървесина 

Разходна норма: 12-
15 м²/л 

Време за съхнене: 
½-1 час 

Разреждане: Готов за 
употреба 

Повторно полагане: 
2-3 часа 

Опаковка: 750 мл, 2,5 л 

Полагане: Четка, кърпа 

 
 

 
 

 ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА  

Еднокомпонентно масло на водна основа за защита на 

екстериорни дървени повърхности. Благодарение на 

специалния си състав, маслото прониква в дървената 

повърхност и я защита от влага, изсушаване и напукване, 

без да влияе на естествената красота на твърдата 

дървесина. 

Осигурява висока степен на защита срещу атмосферни 

замърсители, плесен, мухъл и корозия. Специалните UV 

филтри, които съдържа, предпазват повърхностите от 

слънчевото лъчение. 

Той е идеален за защита на твърда дървесина като тик, 

махагон ироко и др. Подходящ е и за външни дървени 

повърхности като перголи, градински мебели, тераси и др. 

Изсъхва бързо и не създава филм. 
 

 

Специфично 
тегло 

1,00-1,04 кг/л 

Разходна 
норма: 

12-15 м²/л върху подходящо подготвена 

повърхност, в зависимост от попивателната 

способност на повърхността. 

Разреждане 
Готов за употреба 

Време за 
съхнене: 

Сух при допир след ½-1 час. 

Повторно 
полагане: 

2-3 часа след предишното полагане. Посоченото по-

горе време се удължава при ниски температури и 

висока влажност. 

ЛОС class 
„Абсорбиращи се продукти за дърво“ Тип Y. 

Пределна стойност на ЛОС = 130 г/л. Максимално 

съдържание на ЛОС в готов за употреба продукт = 45 

г/л VOC или ЛОС: летливи органични съединения с 

точка на кипене <250ᵒC 

Измиване на 
покритите 
повърхности 

Най-малко 7 дни след полагане, с меки почистващи 

препарати. Препоръчително е да не се използва вода 

под налягане. 

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

http://www.vechro.gr/
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Оттенъци 
Предлага се безцветен. 

http://www.vechro.gr/
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Повърхността трябва да бъде суха, чиста от прах, грес, мазнини, 

обелена стара боя, масла, ронливи частици, смола или остатъци от 

други защитни продукти за дървесина. Корозираните повърхности 

трябва да се обработят с шкурка до появата на здрава дървесина. Ако 

рендосаните дъски са с гланцова/сатенена повърхност, почистете ги 

с фина шкурка. Това помага да се отворят порите и Smaltoxyl hydro 

TEAK OIL да проникне дълбоко в дървесината. 

 ПОЛАГАНЕ:  

TEAK OIL HYDRO е готов за употреба. Разбъркайте добре преди 

употреба. Нанесете един слой Smaltolux hydro TEAK OIL, следвайки 

рисунъка на дървесината. След като дървесината загуби своя 

„мокър“ вид (изсъхне), нанесете втория слой. Ако е необходимо, 

повторете процедурата. 3-4 слоя Smaltolux hydro TEAK OIL се полагат, 

когато дървесината е пореста или повърхностите постоянно са 

подложени на действието на влага или пряка слънчева светлина. За 

правилна и дълготрайна защита на дървените повърхности се 

препоръчва Smaltolux hydro TEAK OIL да се полага веднъж годишно. 
 

 

При работа съхранявайте инструментите си „влажни“, потопени в 

съда с боя или в бояджийската ваничка. Изцедете продукта от 

инструментите обратно в кутията и ги почистете веднага с гореща 

вода и сапун. Засъхналият материал може да се отстрани единствено 

с много силни почистващи средства. Да не се допуска попадането на 

замърсена с продукта вода в подпочвените води. 
 

 

Температура на околната среда 8-30οС и относителна влажност по-

ниска от 80%. Неблагоприятните атмосферни условия по време на 

полагане могат да променят крайните свойства на боята. 

 
 

Да се съхранява на хладно място, да се пази от замръзване и пряка 

слънчева светлина. След работа затворете плътно съда с боя. 

Запазете остатъците от боята и ги използвайте повторно. Повторната 

употреба на боите може да сведе до минимум вредното въздействие 

на жизнения им цикъл върху околната среда. 
 

 

Преди употреба прочетете етикета. Да се пази от деца. Повече 

информация ще намерите в информационния лист за безопасност на 

продукта (MSDS). 

 
 

Техническите данни и инструкции, съдържащи се в този технически лист, се основават на тестовете на 

акредитирани лаборатории и на знанията и опита на научния персонал на дружеството ни. Качеството на продукта 

е гарантирано от дружеството, което спазва изискванията на стандартите ISO 9001, 14001 и Регламент EMAS. Като 

производители ние не носим отговорност за щети или повреди, причинени от неправилното използване на 

продукта и неспазване на инструкциите за употреба. 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ 

СЪХРАНЕНИЕ 

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 

http://www.vechro.gr/

